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Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági politika 

 

A Pannon Park Forest Kft. vezetőségének meggyőződése, hogy munkavállalói biztonsága és egészségének 

védelme alapvető fontosságú a társaság eredményes működése szempontjából. Ennek érdekében 

törekvéseink arra irányulnak, hogy a jogszabályokban, az egyéb előírásokban és a szakmai ajánlásokban 

foglaltak betartásával a munkavállalók biztonságos környezetben dolgozzanak, ezáltal minimálisra 

csökkenjen annak lehetősége, hogy a társaság tevékenysége során az egészségüket és környezetüket 

károsodás érje. 

A társaság által már megfogalmazott Minőség- és Környezeti politikát a fentiek alapján a következő 

általános egészségvédelmi és biztonsági célkitűzésekkel és alapelvekkel egészítjük ki az integrált 

irányítási rendszer keretében: 

 A társaság integrált irányítási rendszerének részét képezi a Munkahelyi Egészségvédelmi és 

Biztonsági Irányítási Rendszert, amely működését és hatékonyságát folyamatosan ellenőrizzük, 

értékeljük és fejlesztjük. 

 A társaság minőségi és a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő munkavégzését minden 

körülmény között össze kell egyeztetni a biztonságos munkavégzésre vonatkozó elvárásokkal. 

 Egységes és átfogó megelőzési stratégiát alakítunk ki az egészségvédelem és biztonság érdekében, 

amely kockázatértékelésen alapul, és kiterjed a társaság minden munkafolyamatára (a tervezéstől az 

építési munkákon át a parkfenntartásig), az alkalmazott technológiákra, gépekre és berendezésekre, 

valamint a munkaszervezésre. 

 Biztosítjuk az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit, gondoskodunk munkavállalóink 

megfelelő védőfelszereléssel történő ellátásáról. 

 Minden vezetőnktől és dolgozónktól elvárjuk, hogy részt vegyen a veszélyek feltárásában, 

azonosításában és csökkentésében, amelyhez a társaság vezetése biztosítja a szükséges 

erőforrásokat. 

 A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzést rendszeresen ellenőrizzük helyszíni 

szemlék alkalmával. 

 Valamennyi munkavállalónkkal megismertetjük a rájuk vonatkozó munkavédelmi előírásokkal, amelyek 

biztosítják a biztonságos munkavégzést, és elvárjuk ezen előírások betartását. 

 Alvállalkozóinktól és beszállítóinktól elvárjuk, hogy a MEB politika céljait és elveit elfogadják és 

tevékenységüket ennek figyelembevételével végezzék. 

Ezen alapelvekkel összhangban kerülnek megfogalmazásra a társaság aktuális célkitűzései és programjai, 

amelyek megvalósításával kívánjuk a javítani munkahelyi egészségvédelem és biztonság állapotát. 
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